
 

 
                                                                                                                    ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงกบั วนัแรมทำง เท่ำน้ัน 

 
 
 

เวลำ และ สถำนทีนั่ดหมำย 
*ไปสนำมบนิตอนดกึๆของคนืวนัเสำรท์ี ่6 
วนัอาทติยท์ี ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เวลา 02.30 น.  
พบกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 
ช ัน้ 4 ประตู 10  บรเิวณทีน่ั่งหนำ้ประตู ใกล ้ๆ  ROW W 

ถงึสนำมบนิแลว้ ถำ้หำกนัไม่เจอ   
กรณุำโทรหำ ปลำ หรอื นุย้  0816928233 , 0898119139 

 

 

 

คนืแรกทีส่นำมบนิ   
ตอ้งนอนรอต่อเคร ือ่งทีส่นำมบนิ 
เตรยีมชดุลำ้งหนำ้ แปรงสฟัีน ยำสฟัีน อุปกรณส์ว่นตวั แยกแพ็คใส่กระเป๋ำเป้  
หรอืกระเป๋ำใบเล็ก ถอืขึน้เคร ือ่ง ส ำหรบัใชใ้นตอนเชำ้ทีส่นำมบนิเดลล ี 
(กระเป๋ำใบใหญ่ตอ้งโหลดเชค็อนิ และหำ้มเปิดตัง้แต่ประเทศไทย) 
ยำสฟัีน โฟมลำ้งหนำ้ เจล หรอืของเหลวอืน่ๆ หำ้มเกนิ 100 มลิลลิติร  
(ดูจำกปรมิำณระบุทีส่ลำกบรรจภุณัฑ)์ 

ทีส่นำมบนิมกีำแฟ Starbucks  
แต่เขำว่ำกนัว่ำ ไม่ไม่อรอ่ยเหมอืนทีบ่ำ้นเรำ 
ควรเตรยีมกระบอกน ้ำรอ้น และมกีำแฟซองแบบทีช่อบตดิไปบำ้ง 
 
 

ไม่มบีรกิำรซมิกำรด์ 
ซมิการด์อนิเดยี ส ำหรบัโทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์นท ในเสน้ทำงท่องเทีย่ว แคชเมยีรแ์ละลำดกัห ์ ทวัรซ์ ือ้ใหไ้ม่ได ้
ทีส่ ำคญัคอื มซีมิก็ใชไ้ม่ได ้ไม่ค่อยมสีญัญำณเป็นปกตอิยู่แลว้ เพรำะเรำตอ้งเดนิทำงขำ้มเขำสูงตลอดเวลำ 

ถำ้ตอ้งกำรเล่นเนท ใช ้wifi ทีโ่รงแรม จะสะดวกทีสุ่ด 

ค ำเตอืน  ไม่แนะน ำใหซ้ ือ้ซมิ หรอืซือ้อนิเตอรเ์นทแพ็คเกจ ไปจำกไทย (ทุกค่ำยมอืถอื)  
เพรำะมนัจะใชไ้ดแ้ค่ที ่เดลล ีเท่ำน้ัน  ที ่แคชเมยีรแ์ละลำดกัห ์ใชไ้ม่ได ้ จะไม่มสีญัญำน 
ถงึแมว้ำ่ค่ำยมอืบำงคำ่ย อำจบอกวำ่ใชไ้ด ้แต่ในทำงปฏบิตัจิรงิ มนัใชไ้ม่ได ้

พืน้ที ่แคชเมยีรแ์ละลำดกัห ์ซมิหรอืเครอืขำ่ยโทรศพัท ์ 
จำกภำยนอกจะถกูตดัสญัญำณทัง้หมด 
บนภเูขำสูงระหว่ำงเดนิทำง จะไม่มสีญัญำน โทรศพัท ์และ อนิเตอรเ์นท 
 
 
 

รำยละเอยีดเทีย่วบนิ 

  7 ตุลำคม 61    กรงุเทพ-เดลล ี  สำยกำรบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI335   (05.45-08.50 น.) 
  7 ตุลำคม 61    เดลล-ีศรนีำกำ    สำยกำรบนิ Air India  เทีย่วบนิที ่AI825   (10.15-11.45 น.) 
16 ตลุำคม 61    เลห-์เดลล ี        สำยกำรบนิ Air India   เทีย่วบนิที ่AI446   (11.55-13.30 น.) 
17 ตลุำคม 61    เดลล-ีกรงุเทพ   สำยกำรบนิ Air India    เทีย่วบนิที ่AI334   (23.00-04.45 น.)  
                                      กลบัถงึสวุรรณภมู ิ17 ตลุำคม เวลำ 04.45 น. 

 



 กำรแลกเงนิ   ใชเ้งนิสกลุ อนิเดยีรปีู เทำ่น้ัน    

วธิแีลกเงิน  
1. แลกเงนิรปีู ไปจำกไทยไดเ้ลย รำ้นแลกเงนิทีแ่นะน ำ คอื  
    รำ้นซปุเปอรร์ชิไทยแลนด ์(สเีขยีว) สำขำรำชด ำร ิ  
    https://www.superrichthailand.com  
2. แลกเป็น เงนิดอลล่ำรห์รอืยโูร ไปจำกไทย   
    แลว้ค่อยไปแลกเงนิรปีู ทีส่นำมบนิอนิเดยี ในวนัทีเ่ดนิทำงไปถงึ 
3. ฝำกทวัรแ์ลก ตดิต่อ คุณนุย้ 0816928233 แจง้ยอดเงนิทีต่อ้งกำรล่วงหนำ้กอ่นเดนิทำง  

แบงคย์่อยเงินรูปี ส ำหรบัใชจ้ำ่ยซือ้ของเบ็ดเตล็ด (แบงค ์20 หรอื 100 รปีู)  
ทวัรจ์ะเตรยีมไวใ้หท้ีอ่นิเดยี สำมำรถแลกกบัทมีงำนได ้เมือ่ไปถงึทีอ่นิเดยี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

อณุหภมู ิ& สภำพอำกำศ   

KASHMIR  เร ิม่เขำ้สู่ฤดูหนำว อำกำศเย็น อุณหภมูปิระมำณ 10-25 องศำ หรอืต ่ำกว่ำนีใ้นเวลำกลำงคนื 
LADAKH    เขำ้สู่ฤดูหนำวแลว้ อำกำศหนำวเย็น อุณหภมูหิลำกหลำย ตำมสภำพภมูปิระเทศ 

Lamayuru - Alchi - Leh   
สภำพอำกำศค่อนขำ้งแหง้ มฝีุ่ น และ ลมแรง อุณหภมูปิระมำณ 0-10 องศำ ในตอนเชำ้และตอนกลำงคนื  
ในตอนกลำงวนั แดดแรงมำก อำกำศอุน่ขึน้ อุณหภมูปิระมำณ  20-35 องศำ  

Nubra Valley อณุหภมูแิบ่งไดเ้ป็น 2 ชว่ง 
1. ระหว่ำงทำงจำก ตวัเมอืง Leh น่ังรถมุ่งหนำ้สู่ Nubra Valley 
    ผ่ำน Khardung La Pass เป็นยอดเขำสงู มหีมิะ และ อำจเจอหมิะตก ลมแรง  
    ออกซเิจนเบำบำง อำกำศหนำวเย็นมำก อุณหภมูปิระมำณ -5 ถงึ 10 องศำ  
2. ถงึ Nubra Valley อำกำศอุ่นขึน้ แตก็่ยงัรูส้กึหนำว  
    ในตอนบ่ำย แดดและลมแรง มฝีุ่ นทรำย อำกำศอุน่ขึน้ อุณหภมูปิระมำณ  15-20 องศำ 
    ตอนกลำงคนืและชว่งเชำ้ อำกำศหนำวเย็น อุณหภมูปิระมำณ 0 ถงึ 10 องศำ 

ทะเลสำบ Pangong ออกซเิจนเบำบำง อณุหภมูแิบ่งไดเ้ป็น 3 ชว่ง 
1. ระหว่ำงทำงจำก Nubra Valley น่ังรถมุ่งหนำ้สู่ ทะเลสำบ Pangong 
    ออกเดนิทำงหลงัอำหำรกลำงวนั ผำ่นภมูปิระเทศแปลกตำ สภำพอำกำศค่อนขำ้งแหง้ มฝีุ่ น ลมแรง  
    แดดแรงมำก อำจรูส้กึรอ้นแดด อุณหภมูปิระมำณ 20-30 องศำ 
2. ถงึทะเลสำบ Pangong อำกำศหนำวเย็นลง  
    ชว่งเย็นถงึค ำ่ รมิทะเลสำบลมแรง อุณหภมูปิระมำณ 5 ถงึ 15 องศำ  
    ตอนกลำงคนืและชว่งเชำ้ อณุหภมูปิระมำณ -5 ถงึ 10 องศำ (พกัแรมทีแ่คมป์ รมิทะเลสำบ น ้ำเย็นจดั อำกำศหนำวและลมแรงมำก)  
3. ระหว่ำงทำงจำก ทะเลสำบ Pangong น่ังรถกลบัเขำ้สู่ ตวัเมอืง Leh จะผ่ำน Chang La Pass เป็นยอดเขำสงู  
    มหีมิะ และ อำจเจอหมิะตก ลมแรง ออกซเิจนเบำบำง อำกำศหนำวเย็นมำก อณุหภมูปิระมำณ -5 ถงึ 10 องศำ 
     

กำรเตรยีมชดุกนัหนำว 
อุณหภมูหิลำกหลำย ตำมสภำพภมูปิระเทศ ควรเตรยีมเสือ้ผำ้ดงันี ้

1. เผือ่เสือ้ยดืหรอืเสือ้ผำ้ฝ้ำยบำงๆ แขนสัน้หรอืยำว (ใส่เดนิเทีย่วในเมอืง วนัทีอ่ำกำศรอ้น) 
2. ชดุเสือ้กำงเกง ลองจอน หรอื Heat Tech แบบบำงรดัรปู ใส่ดำ้นในสดุ  
3. เสือ้กนัหนำว แบบไม่หนำมำก อย่ำงนอ้ย 1 ตวั 
4. เสือ้กนัหนำว แบบหนำมำกและกนัลม 1 ตวั (ใหญ่พอทีจ่ะใส่ซอ้นทบัตวับำงได)้ กรณีทีห่นำวมำก 
    * เสือ้กนัหนำว ควรเตรยีมแบบใส่ซอ้นกนัได ้ไม่ควรเอำทีข่นำดเท่ำกนัไปหลำยตวั  
       เชน่ ถำ้อุ่นไม่พอ ใหเ้อำตวัทีใ่หญ่กวำ่มำสวมทบัได ้หรอืถำ้รอ้นก็ถอดออกทลีะช ัน้ 
    หอ้งพกัทีอ่นิเดยีไม่ไดอุ้น่เหมอืนไปเทีย่วญีปุ่่นหรอืยุโรป มนัหนำวเหมอืนกนัทัง้ในและนอกหอ้งพกั 
5. ชดุนอน ทีอ่บอุน่มำกพอ 
6. กำงเกงขำยำว แบบกนัหนำว กนัลม 
7. ผำ้พนัคอ ผำ้คลมุไหล่ หมวกกนัหนำว ปิดหใูหอุ้น่ 
8. ถุงมอื-ถงุเทำ้กนัหนำว 
9. รองเทำ้เทรคกิง้ หรอืรองเทำ้ผำ้ใบ หรอืรองเทำ้หุม้สน้ แบบทีใ่ส่สบำย และควรเป็นแบบกนัน ้ำ  
 

https://www.superrichthailand.com/


 

กระเป๋ำทีโ่หลดใตเ้ครือ่ง ไม่จ ำกดัจ ำนวนกระเป๋ำ 
แต่จ ำกดัน ำ้หนัก ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ต่อท่ำน 

กระเป๋ำทีถ่อืขึน้เคร ือ่ง  
ก ำหนดน ำ้หนัก รวมทุกใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

กระเป๋าเดนิทาง   ควรม ี3 ใบ 
 
ค ำเตอืน..  เน่ืองจำกว่ำมนัเป็น ประเทศอนิเดยี  
กระเป๋ำเดนิทำงของเรำ มคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะยบัเยนิเสยีหำย จำกกำรเดนิทำง  
ดงัน้ัน ถำ้มนัเป็นกระเป๋ำใบรกั ใบเกง่ ทีร่กัมำก หวงมำก ก็ไม่ควรเอำไป ควรใชใ้บทีม่นัเยนิๆ 
โทรมๆจะดทีีสุ่ด ถำ้มนัขำด มนัเป็นรอย มนัแตกหกัเสยีหำย จะไดไ้ม่เสยีใจและเสยีดำย   

 

ใบที ่1  กระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่(โหลดใตเ้คร ือ่ง) 
ใชต้ำมทีส่ะดวก เพรำะเรำใชร้ถเหมำตลอดเสน้ทำง ไม่ตอ้งแบกเอง แต่ก็ไม่ควรจะมขีนำดใหญ่โตมำกเกนิไป  
เพรำะกระเป๋ำจะตอ้งยกขึน้ยกลงจำกรถทุกวนั บำงคร ัง้ตอ้งเอำขึน้หลงัคำ ถำ้หนักหรอืใหญ่เกนิไป อำจจะล่วงลงมำตอนยกขึน้ลง 
อำจเกดิเหตุหูหรอืลอ้กระเป๋ำแตกหกัเสยีหำยได ้ 

 

  

  

  

 

 

 

    

ใบที ่2  กระเป๋ำเดนิทำงใบเล็ก (โหลดใตเ้คร ือ่ง หรอื ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
ขนำดเล็ก แบบสำมำรถน ำขึน้เคร ือ่งได ้ถำ้ไม่ใส่ของก็พบัเก็บไวก้อ่น ไม่ควรใชก้ระเป๋ำลอ้ลำก 
1. เอำไวใ้ส่ของจ ำเป็นบนรถ ใหห้ยบิฉวยไดง้่ำย  
    เพรำะกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ อำจตอ้งเก็บไวบ้นหลงัคำรถ ไม่สะดวกใหห้ยบิของระหว่ำงทำง 
2. เอำไวใ้ส่เสือ้ผำ้และสิง่ของทีจ่ ำเป็น ส ำหรบัพกัคำ้งแรม 2 คนื 
    ในคนืทีไ่ปพกัคำ้งแรมที ่Nubra Valley และพกัแคมป์ ทีท่ะเลสำบ Pangong  
    เน่ืองจำกตอ้งเดนิทำงขึน้เขำสูง และโดยสภำพพืน้ที ่ไม่เหมำะทีใ่ชก้ระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่ 
    กระเป๋ำใบใหญ่ และของทีไ่ม่จ ำเป็น จะฝำกเก็บไวท้ีโ่รงแรมทีพ่กั ในเมอืงเลห ์

 

ใบที ่3  กระเป๋ำพกพำ (ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
ขนำดเล็ก ใส่พำสปอรต์ เงนิ กลอ้งถ่ำยรปู  
สิง่ของจ ำเป็น และของมคี่ำส่วนตวั  

    

ของทีต่อ้งมไีวใ้นรถ ขณะเดนิทำง  
ระหว่ำงเดนิทำง ควรมกีระเป๋ำหรอืเป้ใบเล็ก ใส่ของจ ำเป็น หยบิฉวยไดง้่ำย  
ไวบ้นรถสกัใบ เพรำะกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ อำจตอ้งเก็บไวบ้นหลงัคำรถ ไม่สะดวกใหห้ยบิของระหว่ำงทำง 

1. เสือ้กนัหนำว ผำ้พนัคอ หมวก ถุงมอื ตดิรถไวใ้หห้ยบิง่ำยๆ โดยเฉพำะเวลำเดนิทำงไกล ขำ้มเขำสูง 
    ควำมหนำวเย็นมำไดต้ลอดเวลำ บำงทเีรำอำจจะก ำลงัรอ้น แต่อกีไม่กีช่ ัว่โมงถดัไปอำจจะหนำวมำกได ้
2. ออกซเิจนกระป๋อง สูดออกซเิจน แลว้กระตุน้รำ่งกำยใหก้ระฉับกระเฉง ทนัททีีเ่หน่ือยหรอืงว่งซมึ 
3. ขนมใหพ้ลงังำน ขนมขบเคีย้ว เผือ่หวิระหว่ำงทำง หรอืเผือ่เหตุกำรณเ์ฉพำะหนำ้ทีค่ำดไม่ถงึ  
4. ไฟฉำย , power bank , สำยชำรต์ 
5. ผำ้กนัฝุ่ น ยำสำมญัประจ ำตวั และ ของจ ำเป็นส่วนตวั อืน่ ๆ 

 

กระเป๋ำลำก สำมำรถใชไ้ด ้
แต่ขนำดไม่ควรเกนิ 26 นิว้ 

กระเป๋ำ Outdoor แบบนีก้็ใชด้ ี
กนัน ำ้ กนัฝุ่น ทรหดอดทน 

กระเป๋ำ Backpack แบบนีก้็ได ้
แต่ควรมผีำ้คลุม กนัน ำ้ กนัเลอะ 



 

หมวกกนัแดด  แว่นกนัแดด  
โลช ัน่บ ารุงผวิ อำกำศแหง้มำก  
โลช ัน่กนัแดด แดดแรงมำก เอำแบบค่ำ SPF สูงๆไปเลย 
ลปิมนั อำกำศแหง้มำก ปำกอำจแหง้จนแตก ควรมพีกไปดว้ย 
ผา้อนามยั สำวๆไม่ควรลมื เพรำะว่ำจะหำซือ้ล ำบำก ยีห่อ้ไม่คุน้เคย 
กระดาษทชิชู ่ ทชิชูเ่ปียก  พกไปใชส้่วนตวั ทีอ่นิเดยีหำซือ้ยำก 
ยาประจ าตวั ส ำหรบัท่ำนทีม่โีรคประจ ำตวั  
ผา้ปิดจมูกกนัฝุ่น ฝุ่นเยอะมำก ควรมสี ำรองเผือ่ไปเยอะๆ 
เจลลา้งมอื ท ำควำมสะอำดมอืบ่อยๆ 
รองเทา้แตะ ใส่พกัเทำ้จำกรองเทำ้คู่ใหญ่ 

 

ถงุนอน ควรมถีุงนอนส่วนตวัไปดว้ย 
ชอ้นสอ้ม พกประจ ำตวัไวส้กัชดุ เวลำเดนิทำง 
กระตกิน ้า ใส่น ำ้รอ้นหรอืน ำ้เย็น พกพำไวเ้ป็นส่วนตวั 
รม่คนัเล็กๆ ชว่ยไดท้ ัง้ในวนัทีฝ่นตกหรอืแดดออก 
ไฟฉาย จ ำเป็นอย่ำงยิง่ ไฟดบับ่อยมำก พกไฟฉำยส่วนตวัไปดว้ย 
ทีช่ารต์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศพัทม์อืถอื  
ไมห้นีบ เวลำตำกผำ้นิดๆหน่อยๆในทีพ่กั หนีบไวก้นัปลวิ 
ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกัอนั ไวแ้ขวนเสือ้ผำ้ 
ถงุพลาสตกิ ไวใ้ส่เสือ้ผำ้ทีใ่ส่แลว้ เป็นถุงขยะ หรอืใส่ของก็ได ้
ถงุใส่ของ Shopping Bag ทีล่ำดกัหเ์ป็นพืน้ที ่No Plastic Zone 
ขนมใหพ้ลงังาน ขนมขบเคีย้ว ไวก้นิบนรถ เผือ่หวิระหว่ำงทำง  
ชอ็คโกแลต ลูกอม เตรยีมเผือ่ไปไวแ้จกเด็ก หลอกเด็กถ่ำยรูป  
 

 

ปลัก๊ไฟ ปลัก๊พ่วง  
ปลัก๊แปลงขำเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพรำะทีอ่นิเดยีส่วนใหญ่ใชป้ลัก๊ขำกลม  
ถำ้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำของท่ำน (โดยเฉพำะทีช่ำรต์กลอ้ง) เป็นแบบขำแบนจะหำทีเ่สยีบยำกหน่อย 
ควรหำปลัก๊พ่วงเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพรำะถำ้ตอ้งชำรต์หลำยคน จะไดไ้ม่มปัีญหำ 

 
 

  

 

 

เคร ือ่งใชส้่วนตวั 
ตอ้งมขีองใชส้ว่นตวัไปเองดว้ย โรงแรมในโซนนี ้ไม่มอีะไรใหเ้ลย 
แปรงสฟัีน ยำสฟัีน สบู่ ครมีอำบน ้ำ ยำสระผม ครมีนวดผม หมวกคลมุผม ตอ้งเตรยีมไปเองทุกสิง่
ผำ้เชด็ตวั   ทีโ่รงแรมมใีห ้อำจจะแข็งและหยำบกระดำ้งนิดหน่อย  
ไดรเ์ป่ำผม โรงแรมไม่มใีห ้ถำ้จ ำเป็นตอ้งใช ้ใหน้ ำไปเอง 
 

ควรเอำอะไรไปอกีบำ้ง ?  

 

 

 

 

 
 

กำรอำบน ำ้   
ไปเทีย่ว แคชเมยีร ์ลำดกัห ์ไม่เหมอืนไปทเิบต ทีน่ี่อำบน ้ำได ้ไม่ป่วย 
เรำมวีธิกีำรพำทุกท่ำน ปรบัรำ่งกำยใหค้่อยๆคุน้ชนิกบัพืน้ทีสู่ง ดงัน้ันไม่ตอ้งกงัวลเร ือ่งกำรอำบน ้ำ  
ทีพ่กัส่วนใหญม่ ีน ้ำรอ้น-น ้ำอุน่ ใหอ้ำบ แต่มกัเป็นระบบโซลำ่เซล คอื เคร ือ่งตม้น ้ำจะเก็บควำมรอ้น 
จำกพลงังำนแสงแดดมำตม้น ำ้จนรอ้น หมำยควำมว่ำ ถำ้วนัไหนไม่มแีดด ก็จะไม่ม ีน ำ้รอ้น-น ้ำอุน่ 
หรอืถำ้ม ีน ้ำรอ้น-น ้ำอุ่น ก็จะคอ่ยๆ หมดไปตำมจ ำนวนคนทีใ่ชง้ำน ไม่มกีำรตม้เพิม่ 
ดงัน้ัน รบีอำบน ้ำทนัททีีเ่ขำ้หอ้งพกั อย่ำรอจนดกึ หรอืรอใหเ้พือ่นๆ อำบกอ่น  
ถำ้น ำ้รอ้นหมด เรำก็ชว่ยอะไรไม่ได ้

เงนิทปิ tips    
 พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม ควรใหไ้ม่ต ำ่กวำ่ 20 รปีู ต่อคร ัง้ 
 ทมีงำนอนิเดยี (ไกด ์คนขบัรถ เด็กรถ)  
เผือ่เงนิไว ้ส ำหรบั 10 วนัในอนิเดยี ประมำณ 2,000 บำท หรอื 4,000 รปีู 
จำ่ยทปิ ในวนัสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง  
เรำจะรวบรวมเงนิจำกทุกคน มำแบ่งใหค้นขบัและไกด ์ตำมควำมเหมำะสม 

 หวัหนำ้ทวัรค์นไทย แลว้แต่ควำมพอใจ 

    Wanramtang in Ladakh 

ลกัษณะปลัก๊ไฟ ทีอ่นิเดยี เป็นแบบนี ้ ตวัอย่ำงปลัก๊เสยีบ ทีน่ ำไปใชท้ีอ่นิเดยีได ้ ตวัอย่ำงปลัก๊พ่วง ทีค่วรน ำไปดว้ย 


